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मे कोमध ा िसएरा डेल सुर पवतराजीवर िदवसाची पिहली िकरणं पडली. सान

पा ो गुआलताओ या गावातली सगळी माणसं अजून झोपेतच होती. मासिलनो

आिण ि गेडा जुआरेज यां ा घरातले मा सगळे जागे होते. ते एका मह पूण

घटनेची तयारी करत होते. जुआरेज ा नुक ाच ज ले ा बाळाचा ि न

प दतीत नामकरण िवधी होणार होता. ती तारीख होती २२ माच १८०६ आिण

बाळाचं नाव ठेवलं बेिनटो पा ो.

सगळी तयारी झाली होती. िसिनअर जुआरेज बा ासाठी घेऊन जायला

आप ा िचमुक ा बाळाला हातात घेऊन दारात उभा होता. मा रया जोसेफा

आिण रोझा या दोन बिहणीनंी आप ा झोपेत लोभस िदसणार् ◌्या भावा ा

गालावर ओठ टेकले. सेनोरा जुआरेजनं बाळा ा मऊ मऊ गालांव न आपला

हात हलकेच िफरवला. “तु ी परत यायची आ ी वाट पहातो आहोत.. ”ती

आप ा नवर् ◌्याला णाली. ा िदवशी दुपारी बेिनटो पा ो जुआरेजचा संॅटो

थॉमस इ लान या छो ाशा गावात ा चचम े बा ा झाला. ा ा

कुटंुबापाशी तो सोहळा साजरा करायला िकंवा ॅंकट खरेदी करायला देखील पैसे

न ते. िसनेटर जुआरेजकडे जेवढी काही नाणी होती ती ानं बा ा

करणार् ◌्या धमगु ला िदली.



आप ाकड ा नवजात बाळासाठी आपण एवढं तरी क शकलो याचा

जुआरेज कुटंुबाला आनंद झाला होता. ा गावात ा इतर २० कुटंुबांकडे

तर तेवढेही पैसे न ते. सान पा ो गुआलताओ या गावात ेकाचं आयु

णजे दा र , उपासमार, आजारपणं यािव दचा सततचा झगडा होता.

जुआरेज कुटंुब ां ा शेजारपाजार ा लोकांसारखंच झेपोटेक इंिडयन

होते. ांचे पूवज हजारो वषापासून मे को ा डोगंराळ भागात वा

क न होते. ते शांतताि य, क ाळू होते. ते शेती करतआिण म ा पाळत.

बारा ा शतकात जे ा अॅझटेक लोकांनी मे कोवरआ मण केलं, ते ा

झेपोटेक लोकांवर िवजय िमळवणं सोपं नाही हे ांना कळलं. सोळा ा

शतकात ॅिनश लोकांनी मे कोवरआ मण केलं ते ाही ांना

झेपोटेक लोकां ा कड ा िज ीला तोडं ावं लागलं. 

झेपोटेक मुळातआ मक वृ ीचे न ते. ांनी त: न इतर लोकांवर

कधीचआ मण केलं न तं. ांनी यु दांम े फ आप ा जिमनीचंं

र ण केलं आिण कधीच हार प रली नाही. बेिनटो जुआरेजचा ज

अशाच ािभमानी, शांतताि य आिण िविजिगषु वृ ी ा लोकांम े झाला

होता. याच परंपरेनं ाचं आयु घडवलं. नंतर जुआरेजनं मे कोचा जो

कायापालट केला ाची मुळं या परंपरेत सापडतात.



बेिनटोचं आयु सु वातीपासूनच खडतर होतं. मोठा झा ानंतर ानं

“मी मा ा आईविडलांना जाणून घेऊ शकलो नाही हे माझं दुदव होतं. मी

तीन वषाचा असतानाच ते मरण पावले. मग मी आिण मा ा बिहणी पेडो

पेरेजआिण ज ा लोपेझ या आम ाआजीआजोबांबरोबर रहायला

लागलो. ते पण झेपोटेक इंिडयनच होते” असं िल न ठेवलं होतं. 

बेिनटोची आई दुसर् ◌्या मुलाला ज देताना मरण पावली. सान

पा ो गुआलताओम े ते ा एकही डॉ र िकंवा नसही न ती. 

बेिनटोचे वडीलआप ा बागेतली फळं घेऊन चाळीस मैल डोगंराळ

भागातून चालतओ ाका शहरात पोचलेआिण बाजारात थक ानं

कोसळून मरण पावले. मृ ू ा वेळेस ा दोघांचंही वय ितशी ा

आतलं होतं.

बेिनटो सहा वषाचा असताना ाचे आजीआजोबाही मरण पावले. तीन

जुआरेज भावंडं परत एकदा बेघर झाली. ानंतर मा रया जोसेफा

ओ ाकाम े जाऊन मोलकरणीची कामं करायला लागली. रोजा

त ण होती. ती ल क न जवळ ा एका गावात रहायला गेली.



बेिनटोची रवानगी ाचे काका बनािडनो यां ाकडे झाली. बनािडनो

जुआरेजकडे पवतरांगांमधला जिमनीचा एक तुकडा होता. तो लगुना

ए ांटाडा णजे एनचांटेड झील या नावा ा देशात होता. ा देशाचं

नाव सोडून मं मु करणारं दुसरं काहीच न तं. तो एकखडकाळ

आिण वैराण देश होता. बनािडनो ा बकर् ◌्यांना खायला पुरेल इतकं

गवत ितथे जेमतेम उगवत होतं. बेिनटो आप ा काकाला घरकामात

मदत करायचा. जवळ ा एका तलावातून पाणी आणणं, बकर् ◌्यांचा

चरायला नेणं अशी सगळी कामं तो पटापट िशकला. 

तोपयत बेिनटोला फ झेपोटेक भाषाच बोलता येत होती. कुटंुबात ा

लोकांशी आिण िम ांशी बोलायला ती भाषा पुरेशी होती. पण

मे कोत ा अनेक लोकांची भाषा ॅिनश होती. ॅिनश येत नसेल तर

“आपले लोक या िठकाणी हजारो वषापासून रहातआलेआहेत.” 

बनािडनोआप ा पुत ाला णाला.. “पण संधी ा अभावी आपण

गरीबच रािहलो. तू शार आहेसआिण पटापट िशकतोस. देवानं तुला जे

िदलं आहे ाचा उपयोग क न तू एक चांगलं आयु जगावंस असं मला

वाटतं. तू ासाठी ॅिनश भाषा िशकावीस, इतरही िश ण ावंस. तू

आयु ात बरंच काही क शकतोस बेिनटो.. तू तुझं आयु एक गरीब

अिशि त माणूस णून घालवू नकोस.” 

मे कोत ा अनेक लोकांची भाषा ॅिनश होती. ॅिनश येत नसेल तर

द र ी शेतकरी यापलीकडे कोणाची उ ती होणंच श न तं. पण

झेपोटेकमध ा कोण ाही गावात शाळा न ती. िश णा ा अभावानं

दा र ा ा जाचक बे ा तोडणं श च न तं.



बनािडनो जुआरेजला बेिनटोनं धमगु ावं असं वाटत होतं.

एका गरीब झेपोटेक मुलानं जगात पुढे जा ासाठी तो उ म

माग होता. पण धमगु बनायचं असेल तर बेिनटोला

सेिमनरीम े जाऊन िशकायला हवं होतं. सेिमनरीत जायचं

असेल तर ॅिनश िशकणं अिनवाय होतं.

बनािडनोला थोडंफार ॅिनश येत होतं. तेवढं पुत ाला

िशकव ाचा ानं य ही केला. बेिनटोलाही िशक ात ची

होती. पण ते सोपं न तं. िजवंत रहा ासाठीच ाला चंड म

करावे लागत होते. घरातली ेक व ू हातानं तयार करावी

लागत होती. त: ा म ांची लोकर त: कापून ा

लोकरीपासून त:चे कपडे देखील तो तयार करत होता.

जुआरेज रोज ा जेवणातला ेक पदाथ – केळी, पेअर, बी ,

बटाटे, चणे सगळं घरासमोर ा बागेत िपकवलेलं असायचं. त:

क क न तो पीठ तयार करायचा. घरात ा बागेतच

मधमाशां ा पो ातला मध काढायचा. शेतीसाठी लागणारीमधमाशां ा पो ातला मध काढायचा. शेतीसाठी लागणारी

अवजारंही ते त:च तयार करायचे.



बेिनटो जुआरेज नंतर ा आयु ात हे लहानपणचं क द जीवन

कधीच िवस शकला नाही. कधीकधी धा िपकायचंच नाही. ते

वष काढणं खूप मु ल ायचं. ा वष ते फ मॅ े नावा ा

कॅ स ा खोडातलं साखरेसारखं गोडआिण पौि क पाणी

िपऊन काढावं लागायचं.

जुआरेज मॅ ेसारखाच इतर झुडुपांचाही पूण वापर करायचा. 

कॅ सपासूनचं िपटा नावाचा धागा काढायचा. िपटापासून कपडे

आिण कागद तयार ायचा. जुआरेज मॅ ेचे काटेदेखील सुई, 

टाचणी आिण खळे णून वापरायचा.

बेिनटो िदवसभरआप ा कुटंुबासोबर क ाची कामं करायचा. 

ॅिनश िकंवा काही िशक ासाठी ा ाकडे वेळ उरायचा

नाही. बनािडनो, वारंवारआप ा पुत ाला णायचा, “तू

शाळेत जावंस. या हलाखी ा प र थतीतून बाहेर यावंस अशी

माझी खूप इ ा आहे. न जाणो, तसा एक िदवस येईलही.”



पण तसा िदवस बेिनटोला काही नजरेसमोर िदसत न ता. तो १०

वषाचा अस ापासून काकानं ा ावर म ां ा कळपाची

जबाबदारी सोपवली. िदवसभर तो शे ा-म ा घेऊन

तलावाशेजारी जायचा. ितथे ाला एकाकी वाटायचं. मग ा

शे ा म ांशी बोलतआिण चांग ा आयु ाची ं बघत तो

िदवस कंठायचा.

बेिनटोकडे दा र ातून बाहेर येऊनआयु ात काही करायचं

असेल तर एक माग होता. ा आईविडलांना आप ा मुला ा

िस णाचा खच झेपत होता, ते मुलांना ओ ा या शहरात घेऊन

जायचे. पण ा पालकांना हा खच झेपत न ता ते ितथ ाजायचे. पण ा पालकांना हा खच झेपत न ता ते ितथ ा

ीमंत माणसांकडेआपली मुलं नोकर णून ठेवत. मा ा

मुलांना मालकानं िशकवणं अिनवाय असायचं. िलहायला आिण

वाचायला िशकायचं असेल तर तो एकच माग होता. 

“केवळ मा ा गावात नाही तर इ लान िज ात हीच था

होती” असं बेिनटोनं नंतर िल न ठेवलं होतं. “याच कारणानं ा

वेळी शहरात ा घरांमधले बरेचसे नोकर ही िज ातली त ण

पोरंच होती. याव न मी शहरात जाऊनचकाहीतरी िशकू शकेन

या िन षापयतआलो. काका मला याचसाठी राजधानी ा

शहरात जायला सांगत होता.”



बनािडनो काका शहरात जाऊ असं अनेकदा णत. पण तो िदवस

उजाडतच न ता. पण ा िदवशी सगळं िच च बदलून गेलं.

१६ िडसबर १८१८ रोजी बारा वषाचा बेिनटो एका डोगंरावर म ांचा

कळप हाकत होता. ा िदवशी सुमारे ११ बाजता खेचरं घेऊन जाणारा

एक कळप ितथून गेला. “ते ओ ाका न आले आहेत का?” असं

बेिनटोनं ांना िवचारलं. ांनी या ाला होकाराथ उ र िदलं. मग

बेिनटोनं ांना ओ ाकाब ल अनेक िवचारले. खेचरा ा

मालकानं ाला शहरातली माणसं, भ इमारती आिण इतर डोळे

िदपवणार् ◌्या गो ी ं ा अद्भुत कथा ऐकव ा. मग ते पुढ ा

वासाला लागले.

बेिनटो जे ा म ां ा कळपात परत आला तर एक मढ

कमी झालेलं िदसलं. ानं ा डोगंराळ भागात मढ खूप

शोधलं. पण एका गव ा ा मुलानं ाला खेचर मालकानं

ाचं मढ पळव ाचं ाला सांिगतलं.



बेिनटोला ा ग माणसानं चांगलंच मूख बनवलं होतं. एक

मौ वान जनावर हरव ाब ल बेिनटोला अपराधी वाटत होतं.

बनािडनोकडे आधीच साधनसामु ी कमी होती. पण जे काही होतं

ातलं ते बेिनटोला देत असत. पण तरीही बेिनटोला मढ

हरव ाब ल िश ा होईल अशी भीती वाटत होती. अ ाला

जाणार् ◌्या सूयाकडे पहात डोगंरावर बसलेला बेिनटो िचंता

झाला होता. बेिनटोनं मनोमन ितथून पळून जा ाचा िन य केला.

सूया ानंतर तो जे ा म ांचा कळप घेऊन घरी आला ते ा

ा ा डो ात एक सु योजनाआकार घेत होती.

दुसर् ◌्या िदवशी बेिनटो पहाटे उठला आिणओ ाका ा िदशेनं

चालायला लागला. ते ४० मैल पार करायला ाला तो संपूण िदवस

लागला. अखेरीस तो जे ा शहरात पोचला ते ा तो चंड थकला

होता आिण भुकेनं ाचा जीव कासावीस झाला होता. ितथे ानं

डॉन अंॅटोिनयो माजा कुठे रहातो ाची चौकशी केली. मा रया

जोसेफा ही बेिनटोची मोठी बहीण ितथे यंपाकाचं काम

करायची. ा शहरात बेिनटो फ आप ा बिहणीलाच

ओळखत होता. ितला शोध ािशवाय ाला पयायच न ता.



शेवटी ाला माजाचं घर सापडलं. ानं आप ा बिहणीला

सगळं सांिगतलं. डॉन अंॅटोिनयोला ितनं ती सगळी कथा

ऐकवली. “बेिनटो ितथे रािहला तर चालेल का?” असं िवचारलं. 

“माझा भाऊ बेिनटो क ाळू आहे. तो सगळी कामं करायला

तयार आहे. मा रया णाली. ओ ाकाम े रा न शाळेत

िशकावं अशी ाची इ ा आहे. तु ी आ ाला मदत कराल

का?” ितनं िवचारलं.

डॉन अंॅटोिनयोनं दुसरीकडे व था होईपयतआप ा घरात

रहा ाची बेिनटोला परवानगी िदली. बेिनटोनं माजा कुटंुिबयांची

ओ ाकाला ये ाअगोदर बेिनटोनं केवळ छो ा गावात ा

झेपोटेक इंिडय नाच पािहलेलं होतं. आता ाला मे कोतले

इतरजण िदसत होते. मे कोम े रा कत ू र होते. ितथे ब तेक

लोकांवर अ ाय होताना ाला िदसत होता. मे कोमधले िन े

लोक मूळ अमे रकन होते. ते झेपोटेक लोकांसारखेच होते. पण ांना

जनावरासारखं वागवलं जायचं. ांना काय ानं कोणतेच अिधकार

न ते. ांना िश णा ा संधी आिण उ ती क न घे ाचे कोणतेच

माग उपल न ते.

मे कोत ा जरा वर ा रावर ा समूहाला मे झो णत.

मे झो वंश हा थािनक अमे रकन आिण ॅिनश यां ा संयोगानंछोटी मोठी कामं क नआप ा कमाईला सु वात केली. घरात

काम नसेल ते ा तो ओ ाका ा र ांवर िफरायचा. लोक

कसे बोलतात, वागतात हे िशकायचा तो य करायचा.

ा ा गावा ा तुलनेतओ ाकामध ा इमारती आिण बागा

िकतीतरी संुदर होते. ितथ ा बाजारात अनेक कार ा भा ा, 

फळं, फिनचरआिण िविवध सामान िवकायला ठेवलेलं असायचं. 

ीमंत माणसं उंची पोशाख घालून घोडागा ांम े िफरत

असत.

मे झो वंश हा थािनक अमे रकन आिण ॅिनश यां ा संयोगानं

तयार झाला होता. मे झो लोकांना ात ा ात बरी वागणूक

िमळायची. मे को ा राजकारणात मा ांनाही थान न तं.



े ओ हा एक छोटा समूह होता. ते ॅिनश लोकांचे वंशज असले

तरी ांचा ज मे कोम े झालेला होता.

ेनम े ज झाले ा लोकांची सं ा मे कोम े सवात कमी

होती. ते मे कोवर रा करत होते. कायदा ां ा हातात होता.

पण मे कोतले कायदे भयंकर होते. ॅिनश आईविडलां ा पोटी

मे कोत ज ाला आले ा मुलांना आईविडलां ा तुलनेत कमी

अिधकार असायचे. ामुळे काय ानं मुलं आिण पालक यां ात

श ु च िनमाण ायचं.

बेिनटो लहान असताना मे को ही ेनची वसाहत होती. अमे रका

ही इं ंडची वसाहत अस ामुळे अमे रकन लोकांना जसा इं ंड ा

लोकांब ल राग होता तसाच राग मूळ मे कन लोकांना ॅिनश

लोकांब ल होता. अमे रकेनं १७७६ साली ातं लढा देऊन

युनायटेड ेटस आॉफ अमे रका तयार झाली. ॅिनश लोकां ा

जुलमाला कंटाळून मे कनही तसंच ातं िमळावं यासाठी आतुर

होते.

ेननं कडक कायदे क न मे कोवर आपली स ा कायम केली

होती. ेनम े ा व ूंचं उ ादन होत होतं िकंवा जी िपकं उगवत

होती ापैकी कशाचंही उ ादन करायला िकंवा िपकं उगवायला

मे कन लोकांना बंदी होती. थोड ात यं , कपडे, अवजारं अशा

िक ेक व ू ेनमधूनच खरेदी के ा जात हो ा. मे कोम े

ॅ आिण हप ही दोन िपकं ायला बंदी होती. (या दो ीचा

उपयोग कपडे आिण दोरी तयार करायला होतो.) मे कन लोकांना

ा ं िकंवा तुती लावायलाही बंदी होती. रेशमाचे िकडे तुती खाऊन

पोसले जातात आिण ां ापासून रेशीम बनतं. मे कोम े

असले ा सो ाचांदी ा खाणी ही ांची खरी दौलत होती. ेन ा

राजेरजवा ांनी लाखो टन सोनं आिण चांदी आप ा देशा ा

खिज ात पाठवलं होतं.



या सो ाचांदी ा बद ात मे को ा हाती काहीच लागलं

न तं. देशात काय ानं गुलामिगरी नसली तरी मे कन

लोकांना गुलामासारखंच वागवलं जायचं. यामुळे देशात

असंतोष माजला होता. १८१८ साली बेिनटो जुआरेज

ओ ाकाला पोचला ते ा सरकार ा िवरोधात दोन आंदोलनं

झाली होती. दो ी आंदोलनं सै ानं भरडली होती. ामुळे

रा क ािव द लोकांचा संताप जा ती झाला.



बेिनटोनं वया ा बारा ा वष िश ण सु केलं ते ा

मे कोम े असं अराजक माजलेलं होतं. डॉन अंॅटोिनयो माजा

यानं बेिनटोला आप ा डॉन अंॅटोिनयो सालानुए ा ा घरात

रहायला परवानगी िदली होती. डॉन अंॅटोिनयो सालानुए ा हा

भला आिण शार माणूस होता. धमिन असलेला डॉन

िश णाचं मह जाणून होता. ामुळे बेिनटो नोकर असला तरी

ानं िशक ाची इ ा के ावर ानं ाला ाथिमक

शाळेत घातलं.

पुढ ा दोन वषाम े बेिनटो चार इय ा उ ीण झाला. तो

ॅिनश भाषा िलहायला आिण वाचायला िशकला. मूळ

अमे रकन लोकांना िविश िवषयच िशकता येत होते. ापे ा

बेिनटोला जा िवषय िशकायचे होते. ासाठी चांग ा शाळेत

जायला हवं अशी ानं मागणी केली. डॉन अंॅटोिनयोला ते पटलं.

ाला बेिनटोनं धमगु ावं असं वाटत होतं. पण ासाठी यो

िश ण िमळायला हवं होतं. बेिनटोला ानं रॉयल ू लम े

पाठवलं.



रॉयल ू ल उ म िश णासाठी िस द होतं. बेिनटोही उ ाहानं

िशकणारा िव ाथ होता. मा शाळेत दोन र अस ाचं ा ा

लवकरच ल ात आलं. एक थािनक अमे रकन िव ाथ आिण

दुसरे ॅिनश/ े ओल िव ाथ . थािनक अमे रकन िव ा ा ा

वगात िश क िनयिमतपणे जायचे नाहीत. फारसा न िशकलेला

एक सहा क िश कच ितथे िशकवायचा. बेिनटो िकंवा ा ा

सहा ायांकडून अ ासात चूक झाली तर ांना मदतीऐवजी

िश ा िमळायची.

“मी िश णा ा ा चुकी ा प दतीमुळे खूप िनराश ायचो. मी

ा शहरात होतो ितथे दुसरी चांगली शाळा न ती. तरीही मी ती

शाळा सोडायचा िनणय घेतला. ानंतर मी जे िशकलो ाव न

त:चं त: पुढे िशकावं. त:चे िवचार िल न काढावेत असं मला

वाटत होतं”.असं ानं िल न ठेवलं होतं.

ानंतर बेिनटोनं ाकरण, ेिलं , िलखाणाची शैली त:च

िशकून आ सात केली. ानं डॉन अंॅटोिनयो ा ंथालयात रा रा

बसून अ ास केला. अथात बेिनटो फ अ ासच करत होता असं

नाही.आप ा िम ांसोबत तो खूप म ीही करायचा.



बेिनटो आिण ाचे िम धावणं, उ ा मारणं आिण ंदडणं खूप

आवडायचं. ते एकमेकां ा खो ा काढायचे. एकदा ांनी

टोपलीभर सडलेली सफरचंदं िवकत घेतली. मग ांनी ा

सफरचंदांचा दा गो ासारखा वापर केला. बाजारात जे कोणी

िदसेल ावर सडलेली सफरचंदं फेकली. डॉन अंॅटोिनयोला हे

कळ ावर तो खूप रागावला आिण बेिनटोला िच ार मार बसला.



बेिनटोकडे अस ा खो ां ा बाबतीत बर् ◌्याच ृ ा हो ा.

जवळ ाच एका तलावा ा िकनार् ◌्यावर ानं एक डम आिण लाकडी

फ ां ा सहा ानं डाय ंग बोड तयार केला होता. पिह ांदा ाव न

ानं डाई मारायचा य केला ते ा बेिनटो आिण तो डम एकाचवेळी

पा ात बुडले. पुढ ा वेळी डाय ंग बोड जरा ठीकठाक झा ावर ानं

तो वापरायला च ितिकट लावलं होतं. ातून बेिनटोला काही नाणी

िमळाली. ा पैशांमधून तो िम ांबरोबर कंॅडी खायचा.

२१ आॉ ोबर १८२१ रोजी पंधरा वषाचा बेिनटो ओ ाका ा सेिमनरीत

दाखल झाला. पुढ ा चार वषाम े तो ॅिनश आिण लंॅिटनम े पारंगत

झाला. १८२५ ा आॉग म े ाला ए लंट णजे सव म असा शेरा

ितथे तीन वष मन लावून अ ास के ावर बेिनटो जुआरेज सं थेतच

सहा क ा ापका ा जागेवर जू झाला. तो ओ ाका ा

नगरप रषदेवरही िनवडून आला. राजकारणात ा ा ा कारकीद ची

ती सु वात होती.

झाला. १८२५ ा आॉग म े ाला ए लंट णजे सव म असा शेरा

िमळाला. बेिनटो जुआरेज ितथे थांबला नाही. ानं त ान,कला, धमआिण

सािह या िवषयातल िश ण चालू ठेवलं.

जसजसं जुआरेज िशकत गेला तसतशी ा ा डो ात एक योजना साकार

होत गेली. धमगु हो ाऐवजी सरकारम े काम क न लोकांना मदत

करायची असं ानं ठरवलं. आपलं ेय सा कर ासाठी जुआरेजनं

सेिमनरीतलं िश ण पूण केलं आिण तो ओ ाका ा कला आिण िव ान

सं थे ा िवधी महािव ालयात दाखल झाला.



पुढ ाच वष णजे १८३२ साली जुआरेज रा ा ा िवधानसभेत

िनवडून आला. ाची कीत सगळीकडे पसरायला लागली. जुआरेज

िवचारवंत,क करणारा आिण ामािणक अस ाब ल ाची ाती

होती. ेक नाग रकाला ाय िमळवून दे ासाठी काय ाचा यो

वापर हे ाचं वैिश होतं. तसे कायदे चिलत ावेत यासाठीही

तो झटला.



मे को ते ाही संकटांचा सामना करत होताच. १८२१ साली मे को

ेनपासून तं झाला. पण ात ॅिनश लोकांचं िनयं ण तसंच होतं. एक

क ीय िवधानसभा आिण छो ा छो ा रा ां ा िवधानसभाही हो ा. रा ीय

आिण रा पातळीवर ा िवधानसभांचे ितिनधी िमळून चचा करायचे आिण

कायदे ठरवायचे. पण ा काय ांमुळे प र थतीत काही फरक पडत न ता. ते

फ ल र, चचआिण उ वगापुरतेच होते.

ते ा थािनक ने ांनी अनेक वेळा रा सरकारांिव द आंदोलनं केली. पण

दरवेळेला ांचा पराभव ायचा. मे कन लोकांचा छळ काही थांबत न ता.

या बंडखोर ने ांम े आपले कायकत असलेले काही राजकारणी लोक होते.

पण तरीही ाची िस दी िदवसिदवस वाढतच गेली. एक वकील आिण

जनसामा ांचा ितिनधी या ना ानं ानं फ एक उप थत केला

होता. लोकांना अ ंत मह ाचा वाटणारा तो कोणता होता?

जुआरेजनं त:ला िवचारलं. गावात ा लोकांना सवात जा कशाची

गरज आहे. ाचं उ र होतं – ग रबीतून वर ये ाची संधी. ांना

आप ा शेतात चांगली लागवड कर ासाठी पैशांची गरज होती.

उगवलेलं धा शहरापयत पोचव ासाठी चांग ा र ांची गरज

होती.

मे को ा अनेक सम ांपैकी र ांची उणीव ही मुख सम ाया बंडखोर ने ांम े आपले कायकत असलेले काही राजकारणी लोक होते.

काहीजणांना स ेची लालसा होती. काहीजण ाचारी आिण चोर होते.

काहीजणांचे हेतू चांगले असले तरी आपलं काय पुढे ने ासाठी वहार ान

न तं.

बेिनटो यापैकी कोण ाच गटात न ता. ा ाकडे व ृ शैली िकंवा ॅमर

न तं. तो कायम साधे, सुती कपडे घालायचा. रंगीबेरंगी बटणं, फीत िकंवा

फॅशनेबल पोशाख घालणं ा ा भावातच न तं. ा ाकडे कायक ाची

फौज न ती. ानं जनतेला काही वचनं िदली न ती.

मे को ा अनेक सम ांपैकी र ांची उणीव ही मुख सम ा

आहे असं जुआरेजला वाटत होतं. गावांना जोडणारे ते ाचे र े क े,

खाचखळ ांनी आिण िचखलानं भरलेले होते. जुआरेजला गावात ा

लोकांना शहरात जाऊन धा िवकता यावं यासाठी र ांचा दजा

सुधारणं अ ाव क वाटत होतं.

मे को ा संिवधानात सव नाग रकांना समान अिधकार हा कायदा

असावा असंही जुआरेजला वाटत होतं. जुआरेज युनायटेड ेटसआॉफ

अमे रकाम े सव नाग रकांना समान अिधकार हा ठराव

मांडणार् ◌्यां ा बाजूचा होता.



आयु भर जुआरेज आप ा आदशासाठी झगडला. ानं अनेक

उ ं पदं भूषवली. मे को ा रा ीय कॉं ेसम े तो सह ायाधीश,

कायदेमं ी, ओ ाकाचा रा पाल, मु ायाधीस आिण अंतगत

मं ी झाला. १८६१ साली बेिनटो जुआरेज मे कोचा रा पती णून

िनवडून आला. ते आिण मागा रटा ही ांची प ी (डॉन अंॅटोिनयो

माजाची मुलगी - डॉन अंॅटोिनयो ा घरी बेिनटो १२ वष रहात होता)

रा पती िनवासात अ ंत साधेपणानं रहायचे.

जुआरेजची कारकीद सरळ वाटेनं कधी गेली नाही. अनेकवेळा ानं

सरकारी पदं सोडली. स ालोलुप, , गु ेगारी वृ ी ा, कूमशाही

वृ ी ा लोकांना िवरोध कर ाचा तो ाचा माग होता. आप ा कुिटल

नीतीत सहभागी ायला नकार िदला या कारणा व कूमशहांनी दोनवेळा

जुआरेजला मे कोबाहेर हाकललं. कदािचत याच कारणानं ांना लोकांचं

ेम लाभलं. दरवेळेला मे कोत परत ावर जुआरेजचं भ ागत झालं.

अमे रकेत ा यादवी यु दा ा काळात बेिनटो जुआरेज मे कोचा रा पती

होता. तो अ ाहम िलंकन ा रा कारभाराची शंसा करायचा. जुआरेजला

गुलामिगरीब ल ितर ार होता. यामुळे ांनी (िलंकन ा िवरोधात

असले ा) अमे रके ा कॉ े डेरेटीसोबत ापार करायला नकार िदला.

यामुळे मे कोचं आिथक नुकसान झालं. पण ायानं वागणं हे पैशांपे ायामुळे मे कोचं आिथक नुकसान झालं. पण ायानं वागणं हे पैशांपे ा

जुआरेज जा मह ाचं मानत होता.



काही मे कन ने ांचे िवचार मा वेगळे होते. ांना

कॉ े डेरेटीबरोबर सहकाय क न धनआिण स ा काबीज करता येईल

हे िदसत होतं. मग ांनी उ र मे कोम े तं सा ा थािपत

कर ाचा घाट घातला. कॉ े डेरेटी ा लोकांना ा रा ात

िबनधोकपणे काम करता आलं असतं. जुआरेज ा श ुप ात ा

लोकांनी कॉ े डेरेटी ा ने ांना – “तु ी अमे रके ा युिनयन

फोसबरोबर यु द क न या देशात िनध कपणे लपून रहा. अमे रकेचं

सरकार मे को ा या सीमेवर तुम ा मागे येऊ शकणार नाही.

कारण सीमापार क न येणं णजे मे कोबरोबर यु द ओढवून

घे ासारखं आहे. सगळे युरोपातले देश मे कोला पािठंबा देतील.

ामुळे रा ा िलंकन असा िवचार कधीच करणार नाहीत.” असं

पण मे कन लोकां ा पािठं ामुळे हे षडयं रचणार् ◌्या

लोकांचा जुआरेजनं पराभव केला. ाची िलंकन या रा ा ांशी

दाट मै ी झाली. या कठीण संगात अमे रकेसमोर मै ीचा हात

पुढे के ाब ल िलंकननं जुआरेजचेआभार मानले.

ामुळे रा ा िलंकन असा िवचार कधीच करणार नाहीत.” असं

सांिगतलं होतं. जुआरेज ा श ूप ात ा लोकांना जुआरेजचं सरकार

यामुळे उलथून लावता येईल असं वाटत होतं.



आपला १८७२ साली मृ ू होईपयत जुआरेज मे कोचा

रा पती होता. ाला िनवृ ायचं होतं पण जनतेनं एक

ामािणक सरकार देणारा नेता णूनच ा ाकडे पािहलं

आिण ाला वारंवार िनवडून िदलं.

रा पतीपदावर असताना जुआरेजनं गरीब आिण अिशि त लोकांसाठी खूप

काय केलं. बंदरापासून मे को ा राजधानीपयत आिण मे को

शहरापयत अनेक र े बांधले. ेक मुलाला िश ण मोफत िमळावं या

काय ासाठी खूप काळ संघष केला. ांनी केले ा सुधारणांमुळे सव

नाग रकांना समान संधी िमळायला लागली. जुआरेज ा नेतृ ाखाली

मे कोची अखेरीस तं देश णून उ ती झाली. मे कोत आता

ेकाला आपलं भिव घडव ाची श ी आिण मता ा झाली.

“बेिनटो जुआरेज णजेच मे को आिण मे को णजेच जुआरेज..”

असं अंॅडेस एडुआड या िस द मे कन सािह कानं िलिहलं होतं.

डोगंराळ भागात ज घेतलेला हा मुलगा अखेरीस आप ा देशाचंडोगंराळ भागात ज घेतलेला हा मुलगा अखेरीस आप ा देशाचं

महान तीक बनला.

समा


